
Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub, torsdag den 28. februar 2019 
kl. 19.30 i klubhuset. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 Valgt blev Rasmus Kronborg 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 v/Arne Bertelsen 
 
 Så er et nyt driftsår i Sydthy Golfklub gået, og vi skal gøre status over 
 klubbens aktiviteter og økonomi. 
 

 Jeg vil starte med aktiviteterne i klubben. Og senere tager andre over 
 omkring økonomien. 
 
 Først vil jeg ønske alle klubmestre tillykke.  
 
 I år blev: 
 Laura Johnsen  i junior/ynglinge piger 
 Andreas Ørtoft  i junior/ynglinge drenge  
 Joan Nicolajsen i damer  
  Jacob Christensen  i henholdsvis herrer 
 Sanne Bonne Jensen i senior damer 
 Bendt Buus   i senior herrer 
 Bente Kirsten Pedersen i veteran damer 
 Richard Madsen  i veteran herrer 
 Poula Larsen  i super veteraner damer 
 Bjarne Møller Larsen i super veteraner herrer 
 
 I 2018 blevet vi også beriget med et hole-in-one. Det var en af vores egne, 
 nemlig Leif Therkildsen på hul nr. 8 den 23. august. Tillykke med det. 
 
 
 Anlægget har igen i år været plejet på bedste vis af et engageret personale 
 og en flok frivillige fra det grønne udvalg, hvor alle i øvrigt vil være af finde 
 igen i 2019. 
 
 Udover de faste ugentlige gøremål det grønne udvalg udfører, er der i 
 samarbejde med chef-greenkeeperen og baneudvalget, sket mange andre 
 ting. Så som bygget et nyt herre tee på hul 7.  Der er skåret bunker kanter 
 på alle 18 huller. Derudover er der lavet et helt nyt dræn på par 3 banen 
 ved hul 1 & 2. Der er lavet et dræn fra bunker på hul 14 og sat en 
 rensebrønd ved tee-stedet på hul 15.  
 
 Desuden er der også lavet dræn og sat brønd i lavning før green på hul 15. 
 Sluttelig er der lavet nyt hoved dræn på hul 2 fairway – i alt ca. 100 meter.  
 
 Grundet tørken har keeperne haft et øget tidsforbrug på vedligehold af 



 vandingsanlæg og vanding.  Men tørken har dog også givet plusser; banen 

 har fået prikket greens flere gange end ellers, og der er fundet tid til at 

 opsamle propper i forbindelse med eftersåning af greens. 

 
 
 I 2018 har vi afholdt en del matcher. Foruden åbningsmatchen har vi 
 afholdt 5 åbne matcher. Derudover sponsor-, og medhjælper match. Vi har 
 også lagt baner til 5 klubbers match, 4 klubbers Herrematch med over 100 
 deltagere og Djævlegolf  med 80 deltagere.   
 
 Der er blevet afviklet tirsdagsmatcher hver anden uge og EDC Cup.   
           Sluttelig har vi fået afviklet klubmesterskabet over en weekend. 
 
 Jo, der har igen i år været meget ”liv” på Sydthy golfbaneanlægget. 
 
 
 Klubberne i klubben har fungeret godt i 2018 
 Seniorklubben har haft ca. 55 tilmeldte damer og herrer. Omkring 40 af 
 dem har spillet hver mandag. “Vi har været beriget med noget rigtigt godt 
 vejr og derudover været på nogle hyggelige ture til vore samarbejds 
 klubber” fortæller, afgående medlem af udvalget, Harry Skaarup. De har 
 dog også spillet golf, kan ses ud af deres 2018 program. I 2019 er det Jens 
 Bertelsen og co. der tager over i klubben. 
 
 I Herreklubben har der været 56 medlemmer. Og gennemsnitlig 30 spillere 
 hver torsdag aften. 
 De har hygget sig meget, blandt andet været på weekendtur til Blokhus, 
 men aldrig mere hygge end der har været plads til en masse seriøse 
 golfspil. 
 
 Thyder Cup var ikke noget at skrive hjem om i år, siger NH. Det regnede 
 voldsomt den dag Cuppen blev afviklet og resultatet 13 – 3 i Nordvestjysk 
 favør, viser ikke det rigtige billede. Kampene var mere lige end tallene 
 siger NH, da flere matcher først blev afsluttet på sidste hul. 
 
 Udvalget fra 2018 fortsætter i 2019 med en enkelt udskiftning, og består af: 
 Niels Lillelund - Leon Sørensen - NH - Verner Yde og Asger Vestergård 
 (ny) 
 
 Morgendrengene, der startede op for tre sæsoner siden, har haft 32 
 medlemmer i  2018, men der er plads til flere, siger Knud Poulsen. 
 Morgendrengene har som herreklubben sat det sociale i højsædet. De har 
 bl.a. en gennemgående turnering,  hvor Året Morgendreng får en ”helt 
 special” præmie. 
 
 Jernladies startede sæsonen 2018 op den 4. april. De spillede nogle få 
 golfhuller (for at mærke spillet) hvorefter de alle samledes i klubhuset, 
 spiste lidt godt mad og fik registreret i alt 42 ladies, der ønskede at deltage 
 i klubben. De spiller både for- og eftermiddag, onsdag. Jeg kan forstå af 



 Anna Overgaard, at jernladies kører efter samme koncept som de øvrige 
 klubber gør – hygge, spise og spille golf. 
 
 Tirsdagsmatcherne har i år været afholdt 9 gange. Mogens Kristensen og 
 Morten Nielsen har forstået at skabe en god stemning og været dygtige til 
 at få hjælp fra deltagerne med kaffen og kagen. De har ikke en eneste 
 gang måtte købe kage. 
 I de 9 matcher der har været afholdt har der gennemsnitlig været 29 
 spillere. Sammensætningen af holdene har været sådan, at de nye golfere 
 har været sat i centrum.  
 Tirsdags Matcherne har givet et overskud, som skal doneres til et 
 kommende borde/bænke projekt. 
 Morten Nielsen og Mogens Kristensen har taget udfordringen op igen i 
 2019. Tak for det.  
 
 De unge har igen i år deltaget i by matcher og sommer camp. Vi har jo 
 desværre ikke ret mange unge spillere i aldersgruppen 7 til 18 år i alt 14 
 stk. 
 Hvordan vi øger tilgangen af spillere i den aldersgruppe, er stadigvæk et 
 problem, men udvalget kæmper videre med oprejst pande. 
 
 
 Medlemstallet er i 2018 er ifølge DGU på 332, en fremgang på 14 spillere. 
 Lad os håbe at kurven er knækket og at vi kan præstere en yderligere 
 fremgang i 2019. 
 
 Der går 2 mænd på hver kvinde, der spiller golf i klubben, så hvis bare 
 mændene kunne overtale deres samleverske til denne familiesport, ja så 
 ser fremtiden meget lysere ud for klubben. 
 
 I 2018 har der været 63 personer, svarende til ca 24 % af alle medlemmer 

 som købte fritspils adgang til Golfring Vest. Det svarer nogenlunde til, hvad 

 de andre klubber også har solgt.   

             Samarbejdet forsætter i 2019 til samme pris som tidligere – 600 kr. og nu 

 med et nyt medlem i samarbejdet, nemlig Morsø Golfklub. Tilbuddet med 5 

 baner, burde give en højere andel af vores medlemmer der investerer i en 

 fritspils tegn. 

 Uanset hvilken holdning man har til samarbejdet i Golfring Vest, er det et 

 godt tilbud til vores medlemmer.  

 Og, da det er deres interesser, vi i bestyrelsen skal varetage, kan vi ikke 

 sidde med det ansvar og sige nej til et beløb på knap kr. 100.000, der 

 kommer i klubkassen ved det samarbejde. 

 

 Ud over medlemstallet, er sponsorindtægterne en vigtig post i det samlede 
 regnskab.  



 
 Så udover at få flere kvinder til at spille golf, skal vi alle, og ikke bare 
 sponsorudvalget, forsøge at skaffe flere sponsorer til klubben.  
 
 Vi skal alle være klubbens ambassadør og tale klubben op, så vi kan få 
 flere støttekroner i kassen. 
 
 Økonomisk er vi kommet rigtig godt igennem 2018. Vi kan fremvise et 
 positivt regnskab, takket være en yderst aktiv indsats fra både 
 baneudvalget i samarbejde med greenkeeperen, sponsorudvalget og alle 
 de frivillige der har gjort et fantastisk stykke arbejde, endnu en gang i 
 2018. 
 
 Klubben får igen i 2019 en ny maskine, en semirough-klipper. Den koster 
 ca. ½ million kroner og det er A/S der står for investeringen. Og i takt med 
 at maskinparken bliver forynget bliver udgifter til vedligehold af maskinerne 
 forhåbentlig lavere. 
 
 Det samarbejde der er mellem A/S og golfklubben er fortrinligt. Vi mødes 
 1-2 gange årligt og taler om fremtiden og får clearet af - til begges  
 tilfredshed. 
 
 
 Som omtalt sidste år, træder der nye golfregler i kraft i 2019.  
 Ready golf. Spil efter golfreglerne og vær din egen dommer, var ord der 
 blev nævnt flere gange, da jeg, sammen med ca. 80 andre medlemmer af 
 klubben var til regel aften i januar. Sand og vand er blevet til straffeområder 
 og nye droppe regler med referencepunkter - ja der venter os meget nyt i 
 fremtiden.  
 
 
 2019 er også året hvor klubben har 10-års jubilæum. I den anledning har 
 bestyrelsen besluttet at afholde en Jubilæumsmatch den 27. april, med 
 efterfølgende fest i maskinhuset, hvis fornødent tilmelding foreligger. 
 
 Vi har desuden besluttet, at vi i jubilæumsåret vil give 50 % rabat på vores 
 greenfee på kr. 400,- . Ordningen gælder for spillere med et fuldgyldigt 
 DGU-kort og som ikke i forvejen har en lokalaftale med klubben – dog ikke 
 flexmedlemmer. 
 Som det sidste tiltag i jubilæumsåret tilbyder vi i uge 28, greenfee til kun kr. 
 50,-. Men igen – kun for spillere med fuldgyldigt DGU-kort – dog ikke 
 flexmedlemmer. 
 
 
 I 2018 blev Persondataforordningen indført i Danmark. Vi har lavet et set 
 up der passer til vores klub og dermed kan alle være trygge ved at spille 
 golf i Sydthy Golfklub. 
 
 Ligeledes I 2018 besluttede vi en ombytning af greenfee billetter. Alle der 
 inden den 31/12 2019 afleverer de gamle hvide, kan få dem ombyttet til 



 nye grønne, med en løbetid på 2 år fra udstedelses dato. 
 
 
 Der har i årets løb blevet afholdt 10 bestyrelsesmøder, alle afviklet i god 
 tone. 
 Desværre for os der sidder tilbage i bestyrelsen, må vi tage afsked med 
 Thorkil Bennedsen, der efter mange år – 15 år, har besluttet at trække sig 
 fra  bestyrelsesarbejdet. 
 
 Vi håber, at der under et senere punkt på dagsordenen, findes en person 
 der ønsker at deltage i en velfungerende bestyrelse. 
 
 
 Der skal lyde en stor tak til alle, for den positive indstilling der er til Sydthy 
 Golfklub.  
 
 Frivilligheden er stor og det er svært at takke hver enkelt for indsatsen, 
 men måske Børge skal have en ekstra tak, for dagligt at være klubbens 
 katalysator. Deri ment at Børge ved og gør alt omkring den daglige aktivitet 
 i og omkring klubben.    
 Og tro mig. Andre klubber misunder os for den store frivillige skare der er i 
 vores klub. 
 
 Der skal også lyde en tak til sponsorer og øvrige samarbejdspartnere  
 
  Disse var ordene. Tak for jeres opmærksomhed. 
 
 Beretningen godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 v/Jens Kr. Yde 
 
 Regnskabet viste et overskud på kr. 71.405, hvorefter egenkapitalen udgår 
 kr. 1.115.657. 
 
 Regnskabet godkendt. 
 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud 
 v/Jens Kr. Yde  
 
 Der budgetteres med et overskud på kr. 57.000 i 2019. 
 
 Der blev foreslået uændret kontingentsatser i 2019 på nær voksne og 
 pensionister med en stigning på kr. 100. Satserne er som følger: 
 
 Junior op til 18 år    kr. 1.400 
 Ynglinge 19-25 år (fra det år man fylder 19 år)  kr. 2.200 
 Voksne 26-65 år (fra det år man fylder 26 år)  kr. 4.900 
 Pensionister 66 år og ældre (mandag-fredag)  kr. 3.800 
 Langdistancemedlemmer    kr. 1.800 



 Langdistancemedlemmer (Nordvestjysk & Morsø) kr. 1.000 
 Langdistancemedlemmer (Struer & Lemvig)  kr. 1.200 
 Flexmedlem (afstand > 50 km)   kr. 1.000 
 Flex-plus     kr. 2.500 
 Hverve-/prøvemedlemmer senior   kr. 2.000 
 Hverve-/prøvemedlemmer junior   kr.    800 
 Passive     kr.    500 
 Støttemedlemmer    kr.    200 
 
 Budget og kontingentsatser godkendt. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen 
 Ingen. 
 

6. Forslag fra medlemmer 
 Ingen 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 Foreslået og genvalg til Niels-Henrik Pedersen og Tove Kristensen. 
 Foreslået og valgt Berit Heinrichsen. 
 
 Foreslået og genvalg til suppleanterne Kresten Krabbe og Jan Henriksen. 
 

8. Valg af revisor 
 Foreslået og genvalg til Jan Østergaard 
 

9. Eventuelt 
 Irene Larsen: 
 Stor ros til klubben nye hjemmeside. 
 
 Per Houe: 
 Greenfee rabatterne i forbindelse med Sydthy Golfklubs 10 års jubilæum 
 blev præciseret af formanden for at rydde misforståelse af vejen. 
 
 Niels-Henrik Pedersen: 
 Klubmesterskaberne i 2019 afvikles således: 
 Lørdag den 10. august spilles 18 huller 
 Søndag den 11. august spilles 18 huller 
 
 Inden finaledagen søndag den 8. september skal de bedste 16 herrer og de 
 bedste 16 damer afvikle kampe i hulspil indtil finalen. 
 
 Henrik Jensen: 
 Argumenterede for klubben salg af poloer og windbreaker. 
 
 Der afholdes hvervematch søndag den 31. marts. 
  
 Begynderkursus afholdes i 2019 i følgende weekends: 
 5/4 – 6/4 – 7/4-2019 med p.t. 10 stk. tilmeldte 
 17/5 – 18/5 – 19/5-2019 med p.t. 1 stk. tilmeldte 



 
 Regelaften gentages i mandag den 11. marts 2019. 
 
 Arne Bertelsen: 
 En meget stor tak til Thorkil Bennedsen for bestyrelsesarbejdet gennem 15 
 år. Fra klubbens opstart i 2004 – banens indvielse i 2009 og dermed har 
 været med i 10 år indtil jubilæumsåret 2019. 
 
 Leo Jensen: 
 Til regelaftenen den 11. marts 2019 kommer Henrik Pihl fra Nordvestjysk 
 Golfklub med et lidt andet program i forhold til januar mødet. 
 
 Arne Bertelsen: 
 Takkede afslutningsvis dirigenten Rasmus Kronborg. 
 
 Herefter var der boller og kaffe til alle. 
 
 Der deltog 67 personer i generalforsamlingen. 
 
 Bestyrelsen konstitueres på et senere tidspunkt. 
 
 
 Ref.: Thorkil Bennedsen 
 
 
 -------------------------------- 
 
 
 
 Dirigent: 
 
 
 
 -------------------------------- 
 (Rasmus Kronborg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


